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Zadeva: Testiranje oseb na SARS-CoV-2

Spoštovani,

Vse izvajalce hitrih antigenskih testiranj s tem dopisom seznanjamo o spremembi načina potrjevanja 
prisotnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2 in navodil v zvezi s tem.

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi predstavlja učinkovito orodje pri obvladovanju epidemije covid-
19. Negativni rezultat testa se v različnih predpisih, ki jih je sprejela Vlada RS, postavlja kot pogoj za 
npr. udeležbo pri športnem udejstvovanju, vrnitev na delovno mesto in prehajanje meja. Hitri 
antigenski testi prispevajo h krepitvi kapacitet testiranja in njihove dostopnosti ter k čimprejšnjemu 
odkrivanju posameznikov z okužbo in s tem pripomorejo k zamejevanju širjenja epidemije covid-19. 

Nizka prevalenca okužbe v populaciji (ob velikem številu testiranj s kvalitetnimi in pravilno izvedenimi 
testi) neizogibno pomeni v absolutnih številkah večje število lažno pozitivnih. V takšnih pogojih je 
potrditvena diagnostika pozitivnih HAGT testov s PCR metodo smiselna. Preverjanje skupkov lažno 
pozitivnih testov, ki glede na njihovo časovno in prostorsko razporeditev presegajo meje 
pričakovanega, je ob dejstvu, da število pozitivnih oseb vsak dan usmerja in kroji omejitve, ki vplivajo 
na življenje vseh v Sloveniji, ključno, da se povrne zaupanje javnosti v tako testiranje. Skupna 
odločitev strokovnih skupin in deležnikov na področju zdravstva je, da se bo od sobote1, 13. februarja
2021, vsak pozitiven rezultat hitrega antigenskega testiranja  preverjalo še s PCR testom.

Izvajanje hitrega antigenskega testiranja ostaja enako kot do sedaj. Za obveščanje osebe o rezultatu 
hitrega antigenskega testa je še vedno odgovoren izvajalec testiranja. Pri tem lahko uporabi 
nacionalni sistem obveščanja v upravljanju NIJZ, vendar ga to ne odveže obveznosti spremljanja tega, 
ali je oseba o rezultatu bila obveščena ali ne2 in v primeru, da obveščanje po SMS iz kateregakoli 
razloga ni uspelo, osebo obvestiti na drug način. 

                                                  
1 Osebo se torej napotuje na PCR test že za vse pozitivne teste, ki se izvedejo v soboto, 13. februarja.
2 Na strani https://ezdrav.si/wp-content/uploads/2021/02/20210111-Postopek-za-vkljucitev-in-uporabo-seznamov-za-
obvescanje.pdf so navodila za ureditev dostopa do statusa obveščenih pacientov po SMS sporočilih, do katerega si mora 

dostop urediti vsak izvajalec, ki paciente kadarkoli obvešča z uporabo nacionalnega sistema za obveščanje.

Izvajalci hitrih antigenskih testiranj



Vsi rezultati hitrega antigenskega testiranja se neodvisno od tega, ali se za obveščanje uporablja 
nacionalni sistem za SMS obveščanje ali ne, čim prej po pridobitvi rezultata vnesejo v Centralni 
register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu CRPP), kot to določa Pravilnik o pogojih, rokih, 
načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15, 25/19 in 
10/21)3. V CRPP se tako še naprej vnaša tudi pozitivne rezultate hitrih antigenskih testiranj, 
čeprav bodo kasneje preverjeni s PCR testom (to je pomembno s stališča obveščenosti izbranih 
osebnih zdravnikov o pozitivnem rezultatu HAGT, pa tudi identificiranja oseb, ki PCR testa morda 
kasneje iz kateregakoli razloga niso opravile). 

Od 13. februarja naprej bo ob obveščanju preko nacionalnega sistema obveščanja oseba ob 
pozitivnem hitrem antigenskem testu po potrditvi pravilnosti številke prejela naslednje sporočilo: 
»Rezultat testiranja na COVID-19 s hitrim antigenskim testom za osebo AG z dne X.2.2021 je 
POZITIVEN. Rezultat je potrebno potrditi s PCR testom, o katerem boste obveščeni s strani izvajalca 
testiranja v dveh urah. V kolikor vabila na PCR testiranje v tem času ne prejmete, se nemudoma 
obrnite na svojega izbranega osebnega zdravnika. Do prejema rezultata PCR testa se samoizolirajte.«

S strani izvajalcev v javni mreži tako pričakujemo dogovor znotraj zdravstvenega doma ali v primeru 
koncesionarjev, ki izvajajo testiranje v dogovoru z zdravstvenim domom, kdo bo take osebe čim prej 
kontaktiral (bo to izvajalec hitrega testiranja ali vstopna točka zdravstvenega doma), kdo in kam jih 
bo naročil na odvzem brisa, kdo in kje bo takim osebam v čim krajšem času vzel bris za PCR test in 
poskrbel za ustrezno označbo vzorca in transport do mikrobiološkega laboratorija. 

Izvajalci izven javne mreže, ki testirajo osebe v dogovoru s podjetji, naj paciente s pozitivnim 
rezultatom napotijo k izbranemu osebnemu zdravniku, ki naj jih čim prej naročijo na PCR testiranje.  

Izbrani osebni zdravniki lahko verodostojnost informacije o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega 
testa posamezne osebe preverijo v CRPP (dokument povzetek testiranj).

Bistveno za to, da bomo še naprej zajeli in pravilno obravnavali vse pozitivne osebe, torej je: 
- osebe na lokaciji testiranja že vnaprej seznanite s tem, da bodo v primeru pozitivnega testa

potrebovale še odvzem brisa za PCR test;
- izvajalec hitrega antigenskega testiranje v javni mreži, ki izvajajo testiranja, krita iz sredstev 

proračuna, v primeru pozitivnega HAGT testa v roku dveh ur osebo kontaktira in ji 
posreduje informacijo, kam in kdaj se naj zglasi za odvzem brisa za PCR testiranje in da do 
rezultata PCR testiranja ostane v samoizolaciji;

- izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki izvaja testiranja, ki niso krita iz proračuna, osebo v roku dveh 
ur kontaktira in jo opozori, da naj se o terminu za odvzem brisa za PCR testiranje po 
telefonu dogovori s svojim izbranim osebnim zdravnikom (ali dežurnim zdravnikom, če 
osebni ni dosegljiv) in da do rezultata PCR testiranja ostane v samoizolaciji;

- Izbrani osebni zdravniki zdravnik osebe s pozitivnim HAGT testom napotijo na PCR 
testiranje (tudi npr. v primeru, da oseba v tem času že razvije znake, ki bi lahko kazali na 
okužbo).

                                                  
3 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12542; 10.a člen: »(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti v 

Centralni register podatkov o pacientih posredujejo rezultate mikrobioloških preiskav na prisotnost virusa SARS-COV-2 v skladu 
z metodološkimi in tehničnimi navodili NIJZ. (2) Posredovanje rezultatov iz prejšnjega odstavka je obvezno za: vse 
mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki so financirane iz javnih sredstev ali se izvajajo na podlagi 
dogovora z upravičencem do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov, in vse mikrobiološke preiskave, kjer je 

prisotnost virusa SARS-CoV-2 potrjena.«



Za namene epidemiološkega spremljanja bo NIJZ posodobil definicijo prijavljenega primera COVID-
19. Do nadaljnjega se bo oseba smatrala kot potrjen primer le ob PCR potrditvi.

Osebe, ki se testirajo, je tudi v prihodnje potrebno seznaniti z navodilom, da naj tudi v primeru 
negativnega rezultata upoštevajo vse priporočene samozaščitne ukrepe, kot so uporaba zaščitnih 
mask, spoštovanje razdalje, umivanje in razkuževanje rok, vključno z zračenjem prostorov in 
kontaktiranjem zdravnika v primeru pojava simptomov, značilnih za covid-19.

Za krepitev zaupanja javnosti bi vse izvajalce testiranj spomnili še na nujnost upoštevanja navodil 
proizvajalca glede hrambe testov, izvedbe testov skladno z navodila proizvajalca in na dosledno
izvajanje nadzora nad kakovostjo testov v skladu s priloženimi elementi, ki to kontrolo omogočajo.

Vse izvajalce testiranj v breme proračuna tudi posebej opozarjamo na dejstvo, da se lahko za hitro 
antigensko testiranje v skladu z 8. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20) in petim odstavkom 41. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), Uradni list RS, št. 
152/20) uporabljajo le testi, ki po občutljivosti in specifičnosti ustrezajo merilom, ki jih določi 
strokovna skupina, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje. Posodobljen seznam testov, ki so 
trenutno na voljo v Sloveniji, in informacija, ali merilom ustrezajo, bo objavljen na spletni strani 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/. Uporaba testov, 
ki kriterijem ne ustrezajo, ali poročanje v CRPP na način, da se izpolnjevanja meril ne da presoditi, bo 
lahko imelo za posledico zavrnitev zahtevka za povračilo stroškov izvedbe testiranja. Šifrant testov 
ureja Ministrstvo za zdravje, zato v primeru, da v svojem informacijskem sistemu nimate možnosti 
izbire testa, ki ga uporabljate, to nemudoma sporočite na gp.mz@gov.si, da skupina preveri 
izpolnjevanje meril in ga na seznam uvrsti.

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela tudi spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim določa kot pogoj za vrnitev na 
delovno mesto izvajanje presejalnega programa (testiranje) za zaposlene na področju izvajanja 
gospodarske dejavnosti. Na podlagi 9. člena Uredbe o presejalnih programih so izvajalci zdravstvene 
dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. Izpostavljamo pa, da so za
izvajanje testiranja prvenstveno določeni zdravstveni domovi. V kolikor slednji tega iz organizacijskih 
in/ali kadrovskih težav ne morete zagotavljati, se v dogovoru za izvajanje testiranja lahko vključijo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo in pooblaščene mobilne 
enote s strani ministra za zdravje. V kolikor razpolagate s prostimi zmogljivostmi priporočamo, da 
testiranje organizirate na enak način kot za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pri čemer v celoti 
sami opredelite in razporedite termine tekom tedna za posamezne skupine, ki se testirajo.

V kolikor zdravstveni domovi ne razpolagate s prostimi kapacitetami, vas vljudno prosimo, da nam to 
nemudoma sporočite na elektronski naslov biserka.simcic@gov.si in vesna-kerstin.petric@gov.si. 

Za tovrstno testiranje so zagotovljena sredstva iz proračuna Republike Slovenije, ki velja od 15. 
februarja dalje že:

- izvedbo zdravstvene storitve na lokaciji izvajalca (odvzem brisa, mikrobiološka preiskava, 
osebna varovalna oprema, vnos v CRPP) v višini 7, 00 evrov,



- izvedbo zdravstvene storitve s strani mobilnega tima zdravstvenega doma (odvzem brisa, 
mikrobiološka preiskava, osebna varovalna oprema, vnos v CRPP, pavšalni stroški prevoza, 
drugi logistični stroški) v višini 12,00 evrov,

- HAG test, nabavna cena, vendar ne več kot 3,00 evre (če HAG test izvajalcu zagotovi 
Ministrstvo za zdravje, ga izvajalec ne sme zaračunati).

Zahvaljujemo se vam za vaše požrtvovalno delo in napore pri obvladovanju epidemije.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

      mag. Marija Magajne 
državna sekretarka

Vročiti:
- Zdravstveni domovi in ostali izvajalci hitrih antigenskih testiranj – po elektronski pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov – gp@zdrzz.si – po elektronski pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po elektronski pošti
- Nacionalni laboratorij za okolje in hrano, info@nlzoh.si – po elektronski pošti
- MF, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, imi.info@mf.uni-lj.si– po elektronski pošti
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